
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:00 - Voleibol
15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

Pastores e Líderes;

Por nossos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 15 de dezembro de 2013 - Nº308

informativo semanal

"Suave é ao homem 
o pão ganho por 

fraude, mas, depois, 
a sua boca se 

encherá de pedrinhas 
de areia." 

Provérbios 20:17

Meditação

Quando o homem se 
corrompe a 

consequência é a 
ruína! Quando as 
riquezas que são 

adquiridas pela fraude, 
desonestidade e 

corrupção certamente 
transformam-se em 
maldição na vida das 
pessoas. O pecado 

tem um sabor amargo, 
ele deixa a boca cheia 
de pedrinhas de areia, 
repleta de feridas, e 
impede o homem de 
comer e até de falar! 
O homem que tem a 

boca cheia de 
pedrinhas de areia 
também pode estar 

literalmente na 
sepultura, morto e 

enterrado.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

21 DEZEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

24 DEZEMBRO

29 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
22/12

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ELZA (8827-7316 / 3325-8782)

DOM (M)
22/12

PB. GILVAN

CÉLIA

ISAAC

NATALÍCIO/LANA/CAYENNE

MARCELO/IZAURA

MADSON

MARINHO/MARCUS W./FABIANO

QUA
18/12

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

MARIA JOSÉ

ULISSES

ANT. ANDRADE

ELENÍ

-

-

CULTO JOVEM - LOUVORZÃO
às 19h, na Gênesis

CULTO DE NATAL
às 20h, na Gênesis

CULTO TEMÁTICO
às 18h, na Gênesis

-

-

ELZA

-

-

-

-

Informações - pág. 04



HÁ CONTROVÉRSIAS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

"O Senhor é o meu pastor e nada me faltará" 
(Salmos 23.1)

Há uma aparente controvérsia na afirmação deste salmo. 
Muitos pensam que ele está garantindo que o cristão não teria 
falta de nada, como que se Deus estivesse blindando a vida de 
quem crê nele contra necessidades. Eu diria que uma boa 
tradução para este versículo poderia ser “o Senhor é o meu 
pastor e não sentirei falta de nada”. Aí a questão seria a 
presença de Deus que nos preenche e sacia. Da forma disposta 
no português, o texto parece nos garantir que sendo cristão 
não passaríamos necessidades, o que nem sempre é verdade. 
Ao fazer sua declaração, Davi disse isto expressando o 
sentimento de gratidão pelo que Deus lhe dava e do mesmo 
modo que cuidava de suas ovelhas não deixando faltar nada, 
Deus também cuida de nós.

Penso que o Salmista também estava falando dos bens básicos 
que o cristão tem, e isto sim é um grande diferencial que uma 
pessoa comum não pode desfrutar. Temos por exemplo a 
garantia de que Jesus sempre estará conosco todos os dias até 
o dia final, promessa que inclusive é textual: (Mateus 28.20) - 
“E eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos. Amém”. Outro bem que o cristão 
desfruta, que um ser comum não desfruta, é da presença do 
Espírito Santo em seu interior, e novamente temos uma 
comprovação bíblica do fato: (João 14.16) - “E eu rogarei ao 
Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre”. Tê-lo conosco significa que 
podemos estar completamente saciados ainda que tudo em 
volta nos falte. Contam, por exemplo, que o autor desta 
música havia viajado em lua de mel de navio e no curso da 
viagem o navio naufragou e ele perdeu sua esposa. Refeito do 
susto, consolado pelo Espírito Santo, compôs o hino e voltando 
o lugar do naufrágio em outro navio, cantou para Deus: 

Se paz, a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer,
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber
Que feliz com Jesus sempre sou

Outro benefício inigualável do cristão é a Palavra de Deus, que 
é o alimento que nos sustenta nas adversidades. Era disto que 
o salmista falava. De benefícios criados por Deus para o cristão 
que o fez com segurança e sem margem de erro algum, afirmar 
que: “O Senhor é o meu pastor e nada me faltará”. Mas, 
no entanto, você pode sim ver um cristão passando por uma 
crise de desemprego, por um problema de convívio no lar, 
alguns enfermam e não são curados e ainda atravessando 
crises existenciais difíceis de serem atravessadas. O próprio Jó 
é um bom exemplo disto. 

Paulo, o grande apóstolo passou por sofrimentos e necessidades 
que nos revelam estarmos sujeitos a passar pelas mesmas 
circunstâncias que qualquer pessoa comum passa. O que parece 
importante afirmar é que o que não falta ao cristão é a 
providência divina. Por exemplo, na travessia do deserto o povo 
hebreu muitas vezes sentiu falta de muitas coisas, de uma cama 
para repousar, de um rio para tomar um banho, de água para 
beber, de roupas novas para vestir, de noite frio e de dia sol de 
matar por desidratação. Porém, Deus providenciava todos os 
dias a companhia da nuvem de dia que produzia sombra e os 
guiava pelo caminho, de noite ele providenciava uma coluna de 
fogo que os aquecia, da rocha brotava água potável, a roupa 
crescia à medida que eles cresciam e não envelheciam. 

O maná diário que os alimentou até a entrada na terra prometida 
era outra prova da providência divina. Desta forma, o que 
parece controvérsia é algo apenas aparente e isto acontece por 
má interpretação do que o salmista afirmou. O fato é que quem 
tem Jesus está saciado, quer seja por suas providências, pelo 
consolo do espírito ou pela força e sustento que a sua palavra 
produz. Você sente falta de alguma coisa? Seja saciado por 
Cristo, pelo Espírito Santo, por Suas providências e por Sua 
palavra. 

- FIM -

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO

Neste final de ano teremos algumas modificações na agenda da 
nossa igreja, por isso pedimos a atenção para evitar 
contratempos. Veja a programação abaixo:

As atividades esportivas dos dias 24 e 31 de dezembro estarão 
suspensas. A partir do dia 05 de janeiro as atividades voltarão 
ao normal.

Gestão de Ministérios

22.DEZ
domingo

Culto da Família
início às 18h

24.DEZ
terça

Culto de Natal
início às 20h

2013

25.DEZ
quarta

NATAL (feriado) 
não haverá culto

29.DEZ
domingo

Culto da Família
início às 18h

31.DEZ
terça

Culto da Virada
início às 22h

2014

01.JAN
quarta

Feriado Universal 
Não haverá culto

05.JAN
domingo

Culto da Família
início às 18h

VI RETIRO ESPORTIVO

Precisamos de voluntários para o VI Retiro Esportivo. Usamos o 
esporte para atrair os jovens não cristãos da nossa comunidade. 
Trabalharemos com mais de 100 jovens e precisamos de 
voluntários nas seguintes áreas do retiro: cozinha, segurança, 
juiz, logística, limpeza, teatro, dança, louvor, etc. Com certeza o 
dom e talento que Deus te deu será aproveitado aqui. O retiro 
será nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, mas estamos todas as 
terças, na sala da EBD dos jovens, nos reunindo para 
organização do evento. Informações: Eduardo 8803-2815 e 
9611-5538.

Obs: Você pode nos ajudar também comprando as camisas, 
trufas e contribuindo nas diversas ações que estamos fazendo 
para arrecadar fundos para a realização do retiro.

Ministério de Esportes
15.Dez : Maria Estela Silva Ferraz

15.Dez : Aparecida Feitosa Melquiades

18.Dez : Tânia Regina Monteiro Feitosa

19.Dez : Laurênio Virgílio Mello Neto

19.Dez : Junilton Farias Chaves

20.Dez : Damasco Silva Medeiros

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9944-4363

 8837-7685

 9994-5466

 8815-2278

 9302-4883

 8801-4867

CAMPEONATO DE FUTSAL

O Ministério de Esportes está promovendo 
um campeonato de Futsal para os 
membros da nossa igreja amanhã, dia 
16. O detalhe é que desta vez está aberto 
para TODAS AS IDADES. Você que é pai, 
traga seu filho e venha ‘bater uma bolinha’ 
conosco. Mais informações com nosso 
irmão Eduardo 8803-2815 e 9611-5538. A 
renda será revertida para a realização do 
VI Retiro Esportivo no ano que vem.


